
.ناضشآيمضشض
!صيمحرشسامن!-

لاهمنعرضانبنايحسنالاخيرالسؤالهذاعننجيبانقبلعميقمتشعباموضوعااللعنوانهذاتحتنعاللحانالمقصودليس

كأأبففي.السابقينالمنقسسمينالرأيينفينظروجهاتمنظهرمايضيقممافهذا.6لألعربهندالقصةكموفوعاللجوانبمتعدداللجذور

)2(ع(91عامالحكيمتوفيقمنناحء!وابراهيمادهماسماعلالفهلطواهرابعضتحتهنعالجانقصدناودنماكتابفيفصلنطاقيعنه

ناالعربعرووانكر،بشقيه،السارقالسؤالالىالاول"نعرضهذهلمتاعةتيسيراونؤثرالمعاصرةووجداناتناعقولنافيتعيشالتي

علىىالطاقةتنقصهاالعربيةاللذهفة"انبدعوى،للقصةافنيعرفوا:اسئلةصورةفينطرحهاانبالاحرىاو،نقسمهاانلظواهر11

الموضوعية،طبيعتهافيالموضوعيةاللظواهروجعلالذاتيةمنالتجرد

ومن،علنفسهلقناناذأفيةلتفتدحمظهراالعربيالفنكانهنافمن-؟القصةفنالعربعرفهل-ا

شجلى!ولا،حاضرا.فييعيشالفنانلانفرديااغراضهفيكانهناكأبنا!لمتطر!ةقضيةالاخيرةالمسنواتفياثيرتلقد

ىلىغريبةوالمسرحيةلقصةاكانتوللهذا،التاريخيتطورهافيالاشياءعرلىهل:ار!ائلالسؤالاخرىمرةطرحفقد.الزمنامنفنرةونقادنا

."اللعربافنمنجاءهممامعاوروبامتجاءهمالفنهذاأنأم،القصةفن(.ل!عرب

قبوله!يمكنلالكنشكلاقبوللهايمكناللحماسيةالدعوىوهذ.؟؟حضاريةوقنونألصالعب

منضنااليس؟بحثموضوعيفنالقصةفنانقالدمن.موضوعا!حم!انرفما.شكبلاومعادقديمالنحوهذاعلىوالسؤأل

وا.الفنانذاتمنتنبعللفنوناانالبديهاتمنوأيس؟اللفنونمثلماقاطعينببعدينتميزتعليهالاجابةانغير.اللحديث.ناريخناعببر

لووحى.اساسيةبصفة-للذاتاعلىالموضوعانعكاسمنبالاحرىالا!ا!كأانقسمتقسمينالىالصوالانق!سمفمثلما.نفسههوتميز

فماكذلكالامركانفلو.آخبرتناقضفيلوقعناأللدعوىبمنطقسلمناوقسم،القصةفنعرفوا"لعربانيرىقسم:قسمينالىبعورها

الشعصتبريروما،اصيلةكسمةالعربيالتخمعرفيالتجريدتبريروجهعلىندريولسنا.اوروباالىويردهعل!يهمالفنهذاينكر

الماضية؟العصورمدارعلىظهراللذيوالقصصيالموضوعيا!زيوانماصيعنينالاممافهذا،مرةلاولال!سوالطرحمنالتضيق

العربيالادبفيلقصةاننتةتبريرالىادهماسماعيلويصلسماتطياتهفبميحمل!قيهدله؟الانالتحقيقوجهعلىنصريه

بقوله::مثلسؤالايعادلدهو.واللخواءالعبث

اصلمنللحديثالعربياالادبفيوالاقصوصةالقصةتنشألم"عر!هل:او؟اوروباعننقلوهاانهمأملقبعةاالعربعرفهل

نشطانما"البعضيكلنكماالحماسيةواللقصصكالمقاماتقديمعرببمالىوهكذا؟؟وروباعنأخنوعأنهمأم"دلبدلة"تفصيلفنالعرب

الآداب!ثيرتحتالحديثالعربيالادبفيمترعرعاالقصصفنلكن.النهايةفيالتظووتعوقالهـتيالفارغةالاسنلةهذهسلسلةأخر

!3."مباشرةالاوروبيةعلنااننانزعماللذينالاوروبيينهؤلاءمناوروبافييومافكرناهل

فاللفن،موضوعالرفضهلكننا،شكلاالملتبرررنقبلأخرىومرةوالمقاماتوليلةليلةبمالفالقصةفنفبمتاثرناهل:نفسهيسلعنهم

ف!نمارسواالعرببأنسلمناواذا.الممارسةعلىيقومأساسهفيفيبهماحتكاكناعندلهـمرب1عننقلناهمماوغيرهماالعشاقوقضص

لب،الدأبيواصلوالله!فهمالوجوهمنرجهأيعلىقديماللقصةاوروأئييهااوروباقصاصيبشهادةكلهذلكثنتلقدأالوسطىالعصور

والانحطاطالطخر1عصورطوالالخلاقةاللجادةالممارسةعنانقطعواوهو-باعترافهمقخذلم2اذاايضاللثبوتقابلوهو،)1(ومؤرخيها

الوانكلفيبل،وحدهاالقصةفيلا،وبعدهاللعثمانيالغزوقبيل!بقمناهاالمقادنألادبأسا!بالىوللجأنا-القانونبلغةالادلةسيد

طوالانحطقدادبهمعمودوهونفسهالشعرانبل.الادبيلنتشاطامثلماانفسهمالاوروبيونيسألللمهذاومعكلهذللكت!بتلقد.يانفسنا

لهادخللاالقصةاناما.عصرنافينهضانالىاللععورتلكوالمزيدالانتاجمنالمزيدهيمادااسئلتهمكانتوانما،انفسناشألنا

الموضوعمنيبقىللكن.قليلبعدسنبحثهااخرىقضيةفتلكبالمقاماتمنقس!ننحنوبقيناالتطووفبممةمواوبهذا.0الانتاجلهذاالتجويدمن

الآدابتاثي!رتحتالقصصفننشأةوهو،بالاعتبارجديرجانبمنذواجادوهالقصةفنبمرفوااللعربأنيرىقسمةقسمينالى

خلافلاالنحوهذاعلىالنننأةانفقولونبادر.مباشرةالاوروبيةالتيوهيالفنهذاامهياوروباانيرىوفسم،الاولىجاهلييتهم

نامشلجاهزةاحكامايةمقدممابرفضناالخلافنقيممابقدرفيهاحماسهعنرأيهفيصدرقدالاولاالقسمانشكولا.لبنهرضعتئاا

علىمنطقيافالاصح.الفنبذللكالانسانيةعلىجادتالتيهياوروباالثانيالقسمان"يضاشكولا،مآلرهمعلىوغيرةبالاجدادواعنزاز

جنساولغةتحتكرهانيمكنلاعامنسانيانشاطاللقصة!نانالاقلابتيمالرهاعلىوغيرةباوروباواعتزازحماسةعنرأيهفيصددقد

فماادهماسماعيلساقهالذكيالتبررربهذاسلمناانناولو.وطناوعلىالقسمينوكلا.قتلهامن،اهلهفيومعموثاودارساطالنامنهانهل

لغتنا؟فبم؟"اقصو""يقصص"وفعل"قصة"كلمةوجودتبرير؟الصوابفما.لينهايةافيخطا

"...انيحكى"و"....انزعموا":عباراتوصدتبريروما!لمةارف"قىأانبعدالاقمصايكتبللمانهفولتيرذكر-ا

مندوادبنالغتنافيوعيرها"...فلرههامحب"(لتومي"كاقالامالقدكالمةبرللعصورىبذهنهعلقتالتيذكراهاي!سىانستدالوتمى،مرةعشرةاريمولليلة
ذكر؟بلااودوبا

ف!نوجودمعنا.ليسوالعباراتا!!اتهذهمثلوجودان!-كما.اضىمرةمطاللعتهامتعةفيستعيداليهايعودحتى

كانلهااللفنيالتناولانمعناهوانما،وحس!اللعر!عندلقصةا."اللعربياصلهافييقرأهاحتىالعربيةيتعلمانمومسومرلست،

جينهمفلالعربيةوالوضوعاتبالاداب.نألرواممنحميروناوهناك
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كذلك.وهو.ألحديثالأوروبيشفلهأفينروايةاويبنمثلاوألأساطيربأسمفيمةقمسةلتصلئا،حقا.والقصأصالرواةبتنوعهتنوعا

كماللقصة/الفنيالقاللبالغربمحناخذنابانناالقانلالرايانصادمنالقصصاكثروصلناوانما،اليومالمكتوبألادبحالهيكماصاصبها

قيهبل،ضبرهذ؟!نشيءفيوليس"،المسرحيةقالبعنهماخذنااجناسحالهيكمالاضافةواوالحذفالمراجعاتمنسلسلةبعد

جديدةالبقواالىبحاجتنااحسسناقدانناعلىيدللانهاللخيركللبداياتنموذججميعهاالقصعصهذهلكن،المكتوبغيرالشعبيالادب

فيالممبلللشانافيالمهمولشي،الناميةحياتنالمضمونتتسعومن.وروبا1فيبداياتهعلىالعلوكلتعلوبداياتوهي،الفنهذا

الحقيقة.فيايضاء-يرهذامنشيءفيولليسيقولكما،"محتواهاهـنكتابهمقدمةفيحماستهفيخورشيدفاروقمعمتفقونفنحنثمة

اشارممماالعربعندالقصصيةالمناصراصالةين!لابهتسليمنابكنكتابظهورمنعاماعشريننحوبعدظهرللذي2)1(العربيةاللرواية

فقرةفيسفسههوقالهماينفي،ولاءتابهفيخورشيدفاروفىالليهمايقبلانالعلميالتفبهبرعلىالمتعذرمن":فاروقيقول.ادهم

زينب""لروايعةكتابتهعهـندكانهيكلحسينانمنمقالهمنتاليةجذورلاالعربيادبنافيمسنتحدثالفنهداأنمنالكثيرونيرددء

روحاللىيكونماواقرب،عنهاتفرعوماالمقاماتعنيكونماابعدعحنالحمريعجزوالتيأللمهاأشرناالتياليداياتتلكفما."!له

."الفرنسيوالقصصالفرنسيةالرو"انسيةالعربيةاللقصةفنتربطالتياللجنورالا،وشعراتتراامثلتهاسوق

الخاصةءالنقديةالمصطلحاتالقديمالعبربيالنقديعرفللم،حقا.ذاتهعلىينغلقللذجممااولليس+خرينعلىالمنفتحوحاضرهبماضيه

عث!رلتاسعاالقرنخلكلمعظمهاوضعوقد،الغربيةالآدأبفيبابقصةذللكبعدوجدتقدادهماسماعيلوضعهاكمااللقضيةانغير

الكثيسرة0القصهميةالعناصوشأنمنيقلللاهذالكن،والعشرينالقص!ول(فن"كتابهفيتيمورفمحمود.والانصارالمشايعينمنكثيرين

بداناوللقد.الشعرفيهابماالعربيالادبفنونمختلففيالمتوافرةهذاالىيميل4891عاميدينااتحتالتيالثانيةطبعتهطهرتالذي

بدأنسامنذنسمبيامبكروقتفينفسيألنقديةالمصطلحاتهذهنعرفالعزيزوعبدومندورحقبميحيىمثلالكثيروننحوهنماوكذلك،الرأي

العناصر"لعبارةإستخدامنافيولليس.الماضيالقرنفيالترجمةحركةطهالمحسنوعندثمموكتحامدومحمودلجميوس!ومحمدالمجيدعبد

المبكرةونماذجهاالعربيةالقصةشأنمنيضااتقليلهنا"القهمصية.وألدارسينالكتلىمنوغيرهمبدر

عندهم.المشهورةلحباقصصاوالعربايامتحكىالتيالقصصمثلمنخرجلكنهالقضيةيبحثانالمذكوركابهفيتيمورحاوللقد

بسل،اوروبافيالقصةبداياتعناللحقيقةفيتقللاوغيرهافهذءالقديم)للعرببماالادبفبمالقصةشأنضعفمحلىعامبحكمبحثه

لانذل!ك.والتسجيلالكتابةتاديخفيتقدمتهلانهافيعللميهاتزيدالعربأعتزازوالىالاساطيرقلةالىرأيهفيذللكومرجع.(باللطبع

القرنكلنكثيرايبعدلاالاودوبيةلآدابافيم!وبفصصجمبنصأقدمفلةانوالحق.الاخرىداب71منلمبخرجمةعنتنكبوابحيثبأذبهم

لعربيةاالقصةنصوصسجلتبينما،تقديراكثرعلىالتاسعاواللعاشر-.(لآرابمنأدب.أيفيألقصةفنضعفعلىدليلاتكفيلاالاساطير

هذاوكل.كذلكومعروفثابتهوكماقرونبعدةتاريخاهذاقبلمنالاخرالكيمرالىبالاضافةمنهاالكثيرخلفواالعربانعنناهيك

تأثرانهدغمالحديثالعربيالقصاصعليهايقفثابتةأرضيةيشكل.الصحراءعبرتنالرالذيالشعبيالقصص

ق!مهاالىالمت!فتاانهورغم،بعهـترجمتهاالاودوبيةالقصةبنماذجعدمفيسببافيسدلاخرىالادابقصصترجمةعنتنكبهماما

بالممارسةتطولىتقيسموهي،رالاداءلتناولافيالمتطورةالجماليةبادعلومبدأتالعربيالادبفيالترجمةلانذلك.القمصفنمعرفتهم

قصاصبيناانلس!والدرجةبذاتعندناتتطورانيمكنوكان،الطويلةمنوبعضاكليلو!منةعرفناهذاومعليهااالاجتماعيللاحتياجنتيجة

الىالوسطىالعصورفيانتقلاللذيالفنهذامماهـسةفياستمروا!ثولا.ارمربيةنحيراحرىللغاتعنمترجماوليلةلليلةاللفقصص

به(الخلاقةصلتهمانولو،وهلملاحماللسيرورواةالشعبيينالشعراءوالرابمالثا)ثالقريخنافيالترجمةازث!ارابانغيرهااواولوباان

التاخربعصورالعرببمالادبهؤرخويعبرفهاالتياللعصورطوالتنقالعللمهذهملكتحيناما.القعةفنفبمقذكرنماذجتملكتكنلمالهجريين

.وا!دباللغهفيوالانحطاطصراعفبمالعربنحنكناخاصةبصقةعشرالتاسعلقرنافيالنماذج

دارسينامنقديرجاددارسجهودذكرالانصافمنأنوالحقعلىوالقضاءالاستعماريةمحاولاتهامكافحةوهو،اخرنوعمنوروباامع

عس!نرسالةوله،المجيدعبدالعزيزعبدالدكتوروهوالمجالهذافي.اسطنبولفيدارهعقبرالىبهوالاطاحة"الريضالرجل"محاولة

اولهماوكان.باللعربيةهنهابحثيننشرلكنه،الانجليزيةباللغةالموضوعوممربنانفيالماضيابقرنفيالترجمةحركةبدأتايضاهذاومع

للصربررداًنحاولوفيه)3(."أ"لعربعندالقصصادب)بعنوان.عديدةورواياتقصصلغتناالىونقلت،اللسواءعلى

:يقول.عامبوجهالقصةعلىفضلهمتر!ةبدأالقصةادب"انالىايضابحثهمنيخلصتيموران

الاختفاءفيبدأتالتىالعربيةالاجتماعيةالظاهرةهذهان"يضبرنافليس،هذاعلىلنااعتراضولا"فابتكارأ!،فتقليدافاقتباسا

التذعوبقدمقديمة-وسماعهااللقصصلسردابسماراجتماعظاهرة-علىمنعبكلهالاعتراضولكن،فالتقليدفالاقتباسبالترجمةبدأنااننا

المسائية،اسمارهملاسلاماقبلللعربكانفلقد.نفسهاالعربية.صورهامنصورةاىفيإلمقصةالعربمعرفةانكارمسأللة

فسياوالخيمةتحتالنارموقدحولالاسرةاواللقبيلةابناءيجتمع)2(المجالهذافيوجيهااعتراضامندورمحمدالدكتورائارولقد

وكالت.00الاوببناساطراللمبقواللناصالراويعليهميسردالخلاءةقاسسخورثصيدفاروقمحاولةالىاشارفقدمناقشتهامنباسلا

اتاريخية،اللوقائعمنيعرفلاومايعرفعندماتقفلاالراويمخيلةيعزوان.اولا-خولىشيدفاروقأي-يقتضيهالواجبوكان..."

ممسسا،حيانااوالخارقة،الغريبةاللحوادثمنوي!للقيبتكركانبلوالروأياتالاخبمارتختلطلاحتىحدودهويضع،يقصدهاللذيالفن

منالاستزادةفيرغبتهيسنبقيوما،وخيالهالسامعاهتماميلهبالقسةفنهومحدددببمابفناليهاوماوالاساطيرالعربوايامواهـ،ير

."القصصتكتملوامنفسهاأوروبافييظهرللمفنوهو،المختلفةباحجامها

انسانيةظاهرةالمجيدعبدالدكتورليهاااثارالتياللظاهرةهذهذاشيئاأوروبترثولم،عشرالتاسعالقرنفيالاأللفنيةمقوماته

الوقتفيوهي،آخرينقومدونقومبهايحتصلاالحقيقةفيعامة"انفسهماللقدماءاليوناناساتذتهاعنالنثريالفنهذ!فيغناء

هذاخلالسنرىكمامكانكلفيالفنهذابداياتعلىدليلنفسهاللحديثعنداللخلطعدمانصارمنالاعتراضهذافيكلندورفاللدكتوت

والامريكيين.الاوروبيينالباحثينبعضاراءفيالكتابالعمسبيربينالاقدهـنالعربعندوبداياتهالقصةفنجذورعن

!ظسرللمالاسلامانهذابحثهفيالمجيدعبلىالدكتورويروي.691ا!عروردار.ا!تجميععصر-العربيةالروايةفي-ا

الفضيلة،علىانحثعواملمنباعتبارهاالصادقةالاقاصصلهءاعبة....

الحمهوريةجريدة.واللغربالقدماءالعرببينالعصهدن-؟

.؟591يوليو(بيرولظ)الآرابمجلة-3..691ابريل2
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حديث"اثهاتعريفهافيذكردقد.)3(بالمقامةخاصكتيبفيضيففحيقاةعيأوكانالتجيببيعتربنلسليماناذناللخطاببنعمرؤأن

التعليم،ءايتهاوان"القصةالىمنهااللحيلةالىادنىوهي،بليغادبييلتىذكانمعاويةوان،عمرو،سجدفيالناسعلىيقصان-مصر

عدشىاللفظقيهاغلبهناومن،الحادثةبهتعرضالذيوالاسلوبالخلمفاءمنغيرهمعالحالوهكذا،اكضى"!احاديثسماعويفضل

تأثيراكانترجمتهابعدالاوروبيةالآدابعلىتأثيرهاوان،المعنىمستوىمحلىأي،االرسميألمستوىعلىالقصةانهذاومعنى.والولاة

وليلة.ليلةالفتأثيرالىبالقياسمحدودايقولكماذلكبعدحدثلكن.مقبولمخيرعملااوبدسعةمحنللم،لحكاما

وعناصرهاالقصيرةالقصةمقوماتبعضتملكالمقامةان،حمافيالعامةعندواللخرافياللفكاهيا!قصصطغىانالمجيدعبدالدكتور

ادبيساحدلثالليستلكنها.والحادثةوالءواروءلسردالخيالمثلالناسانمرافالعلماءفخشي-بالطبعالاسلامانتنساربعدالامصار

منمتميزشكلكذللكهبموانما،ضيفاللدكتوريقولكمافحهـسببليغااللطبريكتبهماينقلوهو.القمساصهؤلاءفحاربواوالعلمالعبادةعن

علىالحديثبمعناهاقصةلليستلكنها،ألادبيةالكتابةاصعكالالسلامبمدينةهـبالنداء97؟عامامرالسلطانان"منتاريخهفي

تجدوانتتطورانمتميزاشكلاباعتبارهاالممكنمنكانوقد.الاطلاقنتثتثمةومن"المسجدفيولاإقالطرعلىقاصيقعدلابان(بغداد)

والمويلحساليازجيمحاولاتبعددماءهاويجددونعليهاي!تومرونكتاباتنكرواخرىاللشعبهيالبطولةوسبيراللقصصتحبطبقة:يقولكما

دلقصةعلىالمحدفنكتابنااللحاحانيمدولكن.وغيرهااللحديثةقوب-لانذللكترلمنوكان.المحدنجبناووإماءطبقةوهيالنوعهذا

الادبيةفنوننابعجزواحساسهم،الحديثالاوروبيبشكلهااللقصيرةمنبالاعتراضاللبصرةمسجدفيروقاما؟نهسلسردكانحينالحريري

الراسخالفنهداتطوردونحالقد،الاجنبيةثقافاتهمبتأثيرالقديمة)1(!الاربلةمكانتهرغمالفقهاء

.ويتجدديتطورلنلهلرجواللذي،الاولىبالد-جسةاجتماجملأاحبآبما.بقصةانايضاهذاومعنى

،قصيرةقصةمتصبحالمقامةتتطورانممكئايكنللمهذاوعلىالترفييدورامراتعاطيهافجعلاللرسميءلمستوىعلىمحاربتهاوان)

اشتمالمهالمجردواحددصلمنمسرحيةتصبحبانايضالطالنناهاوالالا.(الانزعاجوعصادرالعيونعنبعيدا

وأشخصاتالحادت"مثلالمسرحيةوالمقوماتالعناصربعضعلىالا!لةمناللعديدالىهذابحتهفيالمجعيدعبدألهـكتورأثادوقد

!والحوارلقليلةاوالمصنفاتالكتبمنمحديدفيوالخرافيالشعبيللقصصللهذا

لقصةاعرفواقدالعربباناللقولالىجميعهسبقمماونخلصتناقلهوالسمامعروفمؤلفلهيكنلممعظمهانيلاحظلكنه،اللقديمة

غيرهممعيشركونمابقدربدعاليسواذللكفيواف!،و!ارسةلفظاالز!ن!ربعالمقامتكتابظهـرحيئلكئ.جلبعدجيلاالرواة

واثارها.تواريخهافيوسجاتمهالقصصعرففالتياللقديمةالامممنو!.إءاعمامعالكتبوتتناقلهيتضحالمؤلفاسمبدأ،واللحر-!ي

علىتطورهدونوحات،الفنللهذاالاولىياتالبولعندلوقفواللكنهم!كانأيفيالقصةبداياتعلىايضاجديداهنااللباحتلاحظهما

نجدخلهااود!وبافيهاساهمت،معروفةموضوعيةتارخي!ةظروفيديهم........

!طاوروبابةلكونانال!صؤابمنوليس.اللصليبيةا!سوبمنذارركر.جسىكلوعدلعهكلفياللبداياتمهكدا

الاولىبداياتهمنونقلتهطورتهدنهاالصوابوانماالراسخاللفنهذاامبنشوانفكانالمجيدعبدالدكتورنشرهاللذيالثانياللبحثاما

تاريخيةللظروفنتيجة،اليناباللقياسمبكروقتفيالنضحالىاسماعيلمعاتفق.وفيه)2("اللحديثالعرجمطاالادبفيالاقصوصة"

و.اللصحافة.الطياعةظهوررأسهاوعلى،ايضامعروفةموضوعيةفهو،ايحكيمتوقيقعنالسابقكتابهمياتبعه،اللذيممهجهفياث!م

يذ11الثقينذيللسؤالبالنتبةرأينافيار!وابهوذللكدولىوكأدن،اللغربعلىالشرق-هتحعلىنابليمونحملةبتأثيريعترف

.الاخيرةالسنواتفبماللكئيرونطرحهمماولضبماالقرنمطلعفي!الشاممصرفيالصحافةوظهورالارساليات

ةيقولاوروبافيبهظهرتاللذيالنحوعلىالاقصوصةبظهولىعجل

؟غيرهقبلا!قصةفنعرفطالعربفيمن-2حظالماضماللقرنا!نالاولاللنصففبماالقصصلفنيكنلم"

عرفت.اوالعرب!2الادبفيظهرتقدالاقصوصةتكنولم"يذكر

كتابهفيسابقتها"ناطرففضيةادريسسهيلاللدكنورأئاركناجاللعرفيالادبفيالاقصوصةتنشأانالممكنمنكانوربما

اوله:فيكتبفقد4(أ"للبنانفيالقصةعنمحاضرات"1صبرحااسلوبصنوتحر!وابهاتطورواالمقا!ةكتابانلوللمقاومة

ايديعرو،الوأنهابجميعالحديثةالعربيةاللقصهولدت"اللىالاقربالسهلالطلقالقصصا!لوبمعيرتنافىالذي،السقيم

بلادهـانوجدوالمهاجرينام!ن،واءريكاءصر:بلدينفيااللبنافيينتناوكشواكذللكانهمولو،المصطنعةيىفانطلغةالىمنهالحديثللغة

فيليزرعواوالاقطارالبحارفخاضوا،لموأهثهمتتسعلاالصغيرةومن.حيويةواجتماعيةواقعيةموضوعاتمقاء،تمنكتبوا!يما

."العربي!ةالادبيةالنهضةبرذورواللغربالشرقنضبلهكانمنومنهم-الماضي(لقرنفيءلمقاماتكتابانالغريب

اللعربيةالقصةميدشهادةلتسجيلمحاولةاللفقرةهذهففيلمفكرياللهوءبدالشدياقيفاهـسكأحمدالغربيهالثقافةمنوافر

ويمضي.ابا،هاواللبنانيين،ر(سهامسقطلبنانواعتباراللحديثةاللبديعلمقامات.هزب-لاتقليدافجاءتفيهايجددواولمبهايتطوروا

القرنمنالتانيالنصفمنانجداءانهالىفيشيرادريسالدكتور0"وإلحريري

الادبألوانممارسةفياللبنانيينالكتاب"ئفئةبدأتعشرالتاسعاللعريبةالمقامةمنالحديثادبنافبىألاقصوصةتولدلمذلكوعلى

.لثشرالصحفتشجيعمنمزدوجةحركةللهامه!توقد،القصصيافاي.الغربيالادبللتماثيرفتيجةظهرتوانما،كلمكناذللككانكما

ذللكوكان،واقتباسهاالاجنبيةالرواياتعشراتترجمةومنالقصميالاقصوصةانفياليهماشرناالذينالباحثنغالبيةمعا)نهايةفيمتفق

ااسجوع،اكنترذاتمحاولاتهمافيوالشدياقاليازجيايديعلىكلهالى.187عطممنذبافنرجمةبدأتوانها،برلو!وباللاحتكاكمباثصرزتاج

ونفولاالمدورنخلهوجميلانطونوفرحالبستانيل!مليمايديعلىثم.291ععاممنذالنمومرحلةدخلتان

!ءمحاولاتهمضعفرغمالريحانيوامينصروفويعقوباللتداد.قصيةالشآهةالسرةمطلعفيعبدالمجيدالدكتوراثاروقد

وغيرهم،ونعيمةجبراىايديعلىثم،اليومبمقاييسالفنببةالناحيةم!نائارهاقضيةو!،أدبنا!طاللقصيرةوالقصةالمقاءةبيناللعلاقة

ألامريكي.المهجرفي.ورافضمؤيدبينارا؟هموانقسمتفيهاواختصموا،الكثيرونقبله

منشيءداخلهقدللبنانيابامحتبارهاًدريسالهـكورانوبوشضفيادكأورابداهاانسبقاللذيالرأيالىالحقيقة!بماتميللكننا

ينكراناحديستطيعولا،القصصيةومحاولاتهمبلدهبابناءالاعتزاز
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مااخر!لىايدينانضعانيهمناوانما،دقيقاتتبعالات3المحاهذهبلادشهادةتسجلانهوننكرهالذيلكن،المجالهذافيثضلهم

ثانيانشكو،.خاصةبصفةالنظرية:لناحيةمنايبهوصلتانهغير.رسومايمنمعفاةخالصةباسمهمالحديثةالعربيةاللقهمة

القصةنقىدفيالنظريةمحاولا-ضاانهي!!نسوقهاأنيمكنملحوظة:قائلافيمىمتدركتذقريباالكنابمنتصففييعود

لب،اللحرفيالنقلحدالىالمماثلةالاوروبيةبالمحاولاتمرتبطةبدأتفيبانبثاقهمديناللعرباعندالحديثاللقصصيالادبكاناذا"

الحبرفيالنقلىحدالصبهامرت!بطةاليومص؟تكذلكظلتقدووويحتىطويلاتلبثللممصرفان،الاصلللبنانييللكتابوالمهجرمصر

ايضا."النسبيالكمالمنطيبةدرجةاللىودفعتهمنهابدمفمدته،تناولته

وتقسيماتهاالقصةبقواورتختصالتي،النظريةاًلمحاولاتوهذهالحربوبعداثناءاللبنانيالادبيالنشاظمظاهرجميعاضطربتفقد

قمصميناهـىالحقيقةفيتنقسم،يةالجمالالناحيةمنوعناصرها!جبرانجيلبعدبكسوفامريثافيالللبنانيةالمدرسةوإصبيبتالاولى

واصحين:يفمصدلاالرأيفياللخلاف"اًلقائلؤولقبلمنالاستدراكهدا

فب"نتاجهموساقوابانغس!مومحترفوهاالقهعةكابتولاهقسمءللىالموضسعهذاعابعانادهملاسماعيلسبقولقد."قضميةللود

وفم،بالوفوعمتعلةوفراءاتواستتراءاتملحوظاتصورةفيبصفةالمهجرمدرسةووصف،ادريسسهيلبهعالجهالذيالنحو

واقالاتصورةفسطفيهتاجهمولاقواالمحترقونالن!ادتولاهاخرفينجحت،العربيالادبفيقويةمدىسةاول"كانتبانهاخاصة

وا،هريكيينالاو!وبييئعنالاخذمنكثيرعلىتقوممنهجبلآابحاثو(لمسر!اتا!مصمنالحديثاللعربي(الادبفيهااروعتقديم

لكن.اعهابانوللقصةعربيةنماذجمناليدتحتمااستقراءمنوقليلبفعلضعفانللبثماالرهالكن،كثيرونبهاتأئرفقد"الاقاصض

الروايةفنفيشاملاواحدا؟تاب!االيومحتىنعرفلمانناالغريبمن"الواقعيةلطبيعيةاالمدسسة"بظهوروكذلن،ي!قولكماالاولىالحرب

فىوالروائيينلروايةاعنكيرةكتباعرفنااننامنألرغمعلى،عثلااووةفياف!ثيراستطاءتالتيالمدرسةتلك،الحربعقبمصرفي

اساسية.بصفةالتطبيقيللجانب-تعرضكانتالاخيرةوهذه،أدبنا.كلهاالعربية

كظبوابرزهاالكتيباتبعضعرفنافقدالقصيرةالقصةمجهـالفياما.قالفلميسادراللدكؤرنجاريانذصتطيعلاانناواللحق

بعداليهسمعوداللذي"القصيرةالقصةفن)):رشديرنتادالدكتوروشرهاالاوروبيةالقصصبترجمةالاهتمامانتاويخياالثابتفض

هقلاسملاملحوتللعبىظاتسامحدوإ،لنقاولادسيكمالنقدعرلةمناإلتطععقيةلملحوبليللهغالعزيزعبداللدكتوركانفاذا.كثيرةبس!واتللبنانمصربهسيقت

...-.نشرتصحيفةاولانالىاشارقددكرههـابقابحثهفيالمجيدمبد

.القمرةاللقصةاو!لروايةفنفيبعينهانظريةظ!رتالتي"افي،ن)صحيفةهبمالعربيةباللغةالحديثةالاؤصوصة

كتبهمااوالهما:نموذجينالساب!نالقسمينكلامناخرناوقدسبقتقدالمصريةالصحفاننؤكدفاننا،.187عامبيروتفي

الببه.الاشا!ةسبقتاللذي"اللقصصفن"ءتابهفيتيمورمحمودترجمفقد.خاصةبصفةالمترجمةالاقاصيصنشرفي"الجنان"

تجربتهمناستقاهاالتيالملحوظاتمنكميراتيمورمحمودساقوفيه،القصيرةوالرواياتمنالاقاصيصعدداتلاهيرهوبعضالطهطاويرفاعة

الجمالعنالكشف"هيالفنغايةبئنالمؤمنينمنوهو.ومطالعاته"اليسلىوادي"و"المصريةئعالوق"صحففيبعضهاونشروا

!هـا"احببناهالشيتذوقناومتى،فتنتهوتذوقمظاهرهوتسجيلوذلك،مهـمشقلةكتبفيالاخراللبعضونشروا."المدارسروضة"و

فسجمماالقديمهالثلائةالاؤأنيمالىالنهايةفيردهايمكنمثالليةنظبرة"لوقائعا"علىلاشرافاالطهطاويلولاليتاريخوهو؟(18منالقنرةفي

وفد.ومدرستهافلاطونعندللفنكغايات"والجمالوالخيرالحب"."المدارسروضة"ظهورتاريخوهو.187عامالى

فيالاكتمالوجوبفيهارأىرئيسيةهعالمثمانيةالىتيموراشارار!لىورةا!صصترجمةتعاطيفيالتفبرقةنقيماننحبلاونحن

وهي:،الفنياللقصصالبعضأطى"مااو،ادريسللدكؤرااقامهاللذيالنحوعلىو؟!ليفها

فنية.وحدةللقصةتكونان-االمصريهاللصحافةبناةهمايضااللبنانيينبان-خط-زعمحيئالاخر

وانام!قماالتلميحجانبالوةموععرضفييراعىان-2اومصرسبقت.لبنانبأنالزاعمينزعم!ياننحبولكننا،اللشعية

التصريح.جانبيحذرأقيالبلدينكلاانوموضوعياتاريخيافالاصح،لبنانسبقتممران

صفتصد!يجعلهاوان،شخصياتهبرسما!اتبيعنىان-3القص!فبما(وروبا،منجزاتعلىمتفاوتةوب!رجاتتقريباواحدوقتفي

تعيشهاانالمؤلفووادادالتيالحياةمنطقعنوافعالها.اقوالهاسشلآاول"!ةلحبرلسهفكانالطأليففيلخلادةاطاقاتهيجربراحثم

ايضا.الخافيةوواعيمتهاالظاهرةبواعيتهادغم،السواء1علىوالتأليفالترجمةمنبهاباسلاحصيلةالاخيرة

هىصالمؤللفالليهيلقيماينقربوقاالشخصي!اتكونالا-04الانتاجورفعةاًلجودةمجالفيهصرأحرزتهالذيالسبق

.الكلام

منه.جدوىلادغواكانتوالامعنىقصةلكليكونان-ع؟كفنالقصةالىئظرئاكيف-3

فيمصوغةق!صهفيالكاتبيعالجهاالتيالفكرةتكونالا-6

حكمة..اومو!ظةقاللببفنغسهيشغللمالقديمالعربيالنقدانتاريخي!االثابتومن

التشويق.عنصرمنالقصةتخلوالا-7ا!الرنهذاخىادربينقدناوعاش.اثكاللهااخخلافعلىابقصة

...ا.عالثىمثلما،المجالهذافيجادتطبيقياونظريجهدايمنخلوا

رمنفمملجهةلقوللعههيدهحعلىقصشهغمالملحوظاتفيمقتضةيجريرنرغم8جيمسهنريظهورحتىالج!ادالجهدهذامنخلواالانجليزياللنقد

..،الماضبمللقرنااخرياتفي

للقمئةبمئئجهةش!وفئنهاملحولسمللهفيكتمهلكنةلاللغحريفرفىفيجهلععىبعصهالقصةمثلما،بالشعبرالماصيةالعصورمدارعلىنقادناانشغللقد

الانواعهذهأيمحلىيوضجلمانهأي،والقصبرةوالمتوسطةالطويلةانس!اعير.القرىهداحتىايضابالشعرالانجليزالنقادانشغل

مطالبتهاننجدمثلاالث!الثةالملحوظةففكطالسابقةالمطالبتهمدفىالثلا"لةاولان؟وكيف؟اللحديثالعرببالنقدموقفتعيرهل:نتساءل

لمطويل!اًوالقصةالروايةعلىتملققدبرل!مورصاتهبا!،يةالكاتباو!نقدظهورا!كنمنيكنوللم،للخلقتألالنقدانهناملحوظة

نمادجهامنأجودتخلوالتياللقصيرةالقصةعلىكثيبراتصدقلالكنهانفسهاالقصةاهـوانظهورقبلالتطبيقياوالنظريالمستوىعلى

الاولى.بداياتهاعنكثيراتطوراللذيا،لحديثبمعناها

"وحاضر.ماضيهاللعربيالادبفيالقمص"وخاصة-1فيبدائيةمحاولاتصاحبتهاتتفتحالاولىالرهوربدأتحينلكن

العربية.الدراساتمعهدمطبوعاتنتهـابعانالمجالهذافييهمناولي!مي.للهاوالتشرايعوتقديرها!قويمها
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القصةاتخذتهالذيا)شكلهووهذابعدهمااوقبلهبماالكافبيهتملاصالحةهذاروافيمانعتبرهااًنناغير.لللشخصياتبهالمعتنىالرسم

مب!يايضاالرأيهذاومثل."هذايومنهـاالىموباسانمنذالقصيرةعسىهذابعديعرجفهو.تقشماتهبمختملفالقصةفنلحلىللتطبيق

مخترعيكنلمفموباسان.الموضوبمبةالىومفتقرالخاطىءا(لتعميم!لىلقصةايبناللفارفىيراعيلاالقاضي"انمنهافيرىالمصريةالقصةعيوب

واحدالاهووما،مخترعهاوءدهيكونانيمكنولا،الفصيرةدلقصةالقصةوبين،حياةمنصفحةهيالتيالاقصوصة-اي-القصيرة

نابل،الفنهذامنتحتذىناضجةنماذجقدمواعظامروادعدمنو1لحياةكاسلموضوعالاغلبفيهيالتي-الروايةاي-الطويلة

خقتصروللم،لهارسمهالذيالشكلعلىبعدهتسرلمالقصيرةالقصةجاتبمغفلينالسردالىيركنونكتابهابعضوان.تامةحيوات

،برعدءما.اوقبلهبماالكاتبيهتملااللذيالمعينالحدثعلىبعدهمنيدعمونولاالنفسيةونواز!االشخصياتبرسميعنونولا،التحليل

ابعدوما،المحدثينايديعلىوتمنوعتاشكالهااختلفتمااكثرفما."والمشاهداللحوادثبننعاقبذللك

ونجيرهموثوللوخوفوسارتروشتاينبكوهيمنغوايكافكاعنداشكائهاالمصر!ةالقصةكتابعلىتيموراخلهمااللذانالعيبانوهذان

وتجاوزهتخطاءهـن(ولوكان،موباساندسمهاللذياث!كلذللكعن8،91عسامكتابهصدورمنذتوالثالتيالجيدةالنماذجلكنضمقيان

!تشيكوف؟نطونفيتيموروينكراللفالبفياليبينهذينمنخلت(الثافيلأالطبعة)

ار!مرةا!ةيقيمانقيحاولذلكبعدرشديالدكتورويمضيقصاعده!رسالقصصيالفنممتصابامكاذيةايضاامتابهذا

في:نحننجملهاالا!سسمنرودعلى!ثثلوافرهامنبدلاعواملخمسةثمةانفعندء،واسشذكارها

كبم.معنىلوالرذيخبريوجدان*والررالة،الاعيلةوالموهبة،الفريالميل:وهيالتامابفنبماالقاص

مايعوفىانأي،ونهايةووسطبدايةالخيرلهذايينان،عدىتقوم!واملوهي.ال!نةوالرانة،الدائبوالاطلاع،المنالمة

ونهاية.ووسطبدايةايضالهوهذا،بالحدثيسمىاقصص؟كأاقيالىال!ريايليكونفكيف.اًلسابقةلاالمثهـالليهالفكرة

التنوير.نقطةالىالنهايةفيالحدتيفضيان*تر!حالواورعفينستطيعلا؟يقولونكماقصاصاالقصاصيوللدوهل

وهيالشخصيق"افرثدىاللد!كيقول؟الل!دثما،فىاكحوعلى،قاص!ااوكلألبايفلئانلافهما.العاملينهذسلئمثل

ووحدة،وحدةلهمتكاملاحدثاتصورانماالقصةلان"؟لماذا/"تعمل.!ه.نببمورمحمودالاستاذنشأهكذاوما.المطلوب

يجبب!ض!مااي،تعملوهيالشخصيهبتصويرالاتخققلااروثالنفدمنالثانيالقسمرمثلاخترذاهالذيالثانيالنموذبماما

"دحمدثاوقعولمومننىواينكيف":وهياربعةاسئلةعلىالكاتبار!ةفن"!ابفهوالمخنر!ونا.لنقادمارسهالذيللقصةالنثري

بانيكتملوانماتعملوهطاللشخصيةبتصويريكتمللاللعدث4لكنمجموعةالاءطهفيكانووو.رشديرشادللدكور)1(."القص!يرة

نابعوانماالحدثعلىمفروضايكونلا،معنىذاعملاااتخصيةتعملبالعربيصةيؤلفكتابلااولولعله.موة.وعهفيالاذاعيةالاحاديثمن

منوكل.للفعلمعنى+داكل+فعلفهيالحث!ن.لراًما.منهءلمىالكبيراتما!هرغمالجماليةونظرياتهاالقصيرةالقصهفنعن

فالمشىولذلك.ويدعمهويخدمهالاخرمنينبعالثلاثالمفرداتهذهعنمماور*كأبارر!رءاوقبلهنجدولسنا.والامريكيةالاولىوبيةالنماذبم

نهاينه.الىالحثبدايةمنالقصةمراحلجميعفييوجدانيجبذهـكفيظهرانبعدثقاد!االىموجهتقصيروهو،للاسفالروايةفن

ف!:موهلةللقمعة،القصلمر.اذالاوالعلبهااملىلاطرغبإل!رتفضميولومثلقل!لاترجمانوبعد،والؤنسيةبالاثجليزيةالمؤلفاتمنالعديذالموضوع

ء...)؟(.وبيروتالقاهرةفيالكثيرهذابعض

معهايختلفماعنهاوتؤل،منهالهافكادلااجبارلةبشروطتحكمهاف!دشديالدث!وربذلهالذيللجهدتقدكلئارغمانهوالحق

ئحرلمعيير"اولتيلحطهتكتبعلىى!لقصبعىحكمناالمعنىخدثف!بوعقفيملموئملابعيدانههوالكتابعلىنلحظههااولانالا،واستقرائهاكتابهمادةتجميع

هنا؟الشخصيةتعملفماذا؟؟ماانسانذهنفياللحظاتمنمجموعةاقيالكياتاي،ولا!ول؟كاهميأبالانجليزيةيسمىماالىاكرب

الجدل،نشناانالعملمننوعوهذاتفكدانهاهووهلةلاولايلجوابتقدمناماظذا.والشرحبايخسيمالنصوصوتعا.لجبالاولياتتعني

حادثهوكماواحدشبمءفيتفكرلاانهااي،ءملاواحدا!مللالكنها.واًلنقانرالجذلقثيرالتيالنقاطمنالكعيرفيهواجيناراخلهلى6

العود"منسلسلةعلىتقومالتياو"الشعورتيار"قصصفيالادباللوانمنلون..القصبهـةالقصة"اناولهفيصولفهو

واحداثهالماضيالحظاتمنسلسلةفيتغرقمابقدر،"للماضبمومميزاتخصائصوالهعشرلتاسعاالقرن"واخرفيظهر؟لحديث

ومن؟القصيرةالقصهفنعنالقصصهذءامثالنعزلفهل،تهوذ!اهـ!منالحر!طالنقلالىا!تربالقولهذاومثل."معينةشكية

يةنهامهـنذ"والنهايةوالوسطالبداية"مسألةتعداللم،اخرىشاحيةالنقساديعدءالذيبرالنفادجار.مراجعةاوتمحيصدونالمصارر

،اللقونهذافياللقصصيةالنماذجمنكثيروفيبل،ا.لثانيةالحربقيلاي9؟18عاممات"القصبرةالقصة"أباالاميركيونواوورخون

بشكلواحدقانونمحلىتسيرانيمكنولاموضوعذاتغيرمسأللةجوجولكانوكذ)ك،عشرالنناسعالقرنمنلاولاالنصفينتهيان

ب!ذهوالامريكيينالانجليزالنقادمنكثيرنادىلقد،حقا؟حرفيرائدادستويفكىقالكماهـوسياقصاصو"معلفه"منخربمالذي

المب!ثين؟لكتابمناخرونيتصاهمالملكن،بوالنادجارمنذالمعاني!رتفكيف،1852عامماتقدوهو،القص!يرةالقصةروادمن

جموالنقادمنلااذفسهمقدرشديرالدكوانالظناقرب3وفاتهمابعداذنالقصيرةالقصة

مبدأواهمهاالنظريةالمبادىءمناعدبوا)ىادجارانذلمد-موباسانهيالقصيرةالقصة"بانيقولونممنالبعضرأيساير

نابهدقمدوكان3ها،3+ألاهأء!"9الالرى!يةاواً!بماالاتر،الكنابقضاعيففياثبتهرأيوهو"القصيرةلقصةاهووهوباسات

فيبتكريتقدمثم،فني!اخلقهفيديرغبواحدامعيناالراينوهمالكلالبكمابا-مهاللقصيرةالقصةموباسانسجلوهكذا":قولههليهوراد

.قيرالا!لرذيكتحقيقالىيعلضىنجاهـاتيكسوطوو!ا!حا!لىاثارسمهالذيالشكلعلىبعدهمنفسارتاختراعاتيهمالمخترهونيسجل

.اليومالتطبيقياوالنظريالتقدميدانفيو!ره!رللمالمبدأهذاانهـيناحدثاتعورموباساننحدقثدصة":بقولهذلكيؤكدثم"لها

معيناحسابراثارةاوخلقأي"الاحسطسىوحدة"مبدافثمةم9591الانجاومكنبة-ا

مبسدأوثمة.يطالعهاالتيالقصة!لمنالقإرىءنفرفيواحدلرجمة"يدلالليونالسيكلوجيةالقصة"المؤلفاتهذ.من-2

يمارسهاالتيالائتقالاتخاصيةللقصةااكساباي"الشعريالتدرج"ترجمة.لفورسترالقصةواركان.91ع9نجيروت.اًلسمرةمحمودد.

مئ!بسجينةالقصيرةالقصةتعدلموهكذا.القصيدةفيالشاعرمويرلادموندالروايةوبناء.0691القاهرة.كاباًلالف.عياوكمال

داًخلالانسانالىموجهنسانيانشاطالنهايةفيلانها،واحدمبدااوالقاهرةو(لترجمةللنأليفالمصريةالدار."الصيرفيابراهيمترجمة

أحيانا.التباينشديدة،سياسيةو""ريخيةثقافيةحلود...6591



المستقبل.اوالحاضوفيالت!قاولماضبى1فياللحروث،لامكانيةقابلةالمبادىءهذهتطبيقفيحاولذ،لكبعديتقدمرشديالدكتوران

نجدءاللذيالايهامعنصرمنءامبشكلتخلوالقصةانهذاالىاضفللقصة"طتملفلكي":بقولهالتطبيقعلىيعقبثم،اليهااشارالتي

الشخصية"حضور"لخاصيةيتععلافيهاؤالمجال،!لاالمسرحعلى"معيناموقفايجلوكاملاحدثاتصورانيجبالشكلمقوماتالقصيرة

فانكذلك.لمسرح9علىتعرضحينوخاصة،المسرحيةلهاتتسعالتيهياذ،خاصةاهميةتكنمبالقصيرةاللقصةفييةالنهافانوللذلك

الشخصياتحالعنتعبرانهوبالقصةالحوارلغةفيالاساسيالمعولكله!االحدثخيوطاليهاوتنتهيفيهاتتجمعالتيالنقطةرأيهفي

شكيلف-يحقهبحكم،الكاتبحقمنيصبحثمةومن.مقاعهالاهبموتلكعنه.الابانةالكاتبيريداًلذيالمحددمعناهالحدثفيكت!سب

له!ايخضعوالا،ايضاالواقعلغةيشكلان،جديداتشكيلاالواقعالتقطةهذهتعنيفهي،قليلمنذمعناهاعنتساءلناالتكبماالتنو"سلحظة

جامد.حرفيبشكلالتيالاشياءاهممن"وهي."الحدثمعئىبهايكتمل"التيالاخيرة

بفكرةالكأ*لبادلاءاوالتقريرذللكبعدرشديالدكورانكرولقديؤديالقصيرةاف،لمج!مافكل-الروا.يةعنالقصيرةالقصةتميز

وكانتالشخوصاحدلسانعلىالفكرةجاءتاذاالا،السبا!ظلألانبل،القمةئهايةالىأي-التنويرنقطةالىواللحتميةبالضرورة

لان،القصةفينفسهالمعئى.نقريرانكركما،الحدثبتطورعلاقة.لها."القصةفيسبقهاماكلمعنىتبرزالتىهيهذهلتنويرانقطة

الفصلفيينتهيثم.تقريرايفررهانلاالمةنىيجسمانالكاتبمهمةوانماعليهاغبارلاهذهالتنويرلحظةاونقطةمساللةانوالحق

يمكنلاذاتيكيانلهامستقلةوحدةاللقصيرةالقصة"انالىالسابعا!رة"القصبينتفر!التيهيبانهاالقولعلىكلهالغبار

شيءبايمعادلتهيمكئلاكماوموضوعشكلاوونسيحبناءالىتجزئتهاواللخطةهذهتضمانبدلابدورهاالاخيرةلانذلك.والرواية

للتؤهـفيانكارهعلىلنااعتراضلاانهوالحق"نطاقهعنخارجبموقفمحددةغييرمفتوحةالئهايةكانتلوحتىنهايتهافيالنقطة

اذاالاالاخيرةعبارتهعلىنوافقهانناكما،المعنىاوالفكرة(واللفطفمن.فيهاإلتفكيراحريةللقارىءتدعالنهايةكانتلوحتىاي،معين

عزلمغناهنطاقهعنخارجشيءبايالقصةكيأنمعادلةانيعنيكاناوالانطباعاوالمعنىأفي!يتجمعنهايةفنيعمللكلانالبديهيا

نشحوئه،فياصلياسببماكاناللذيالموضوجمرالوافعدنالك!انهذبلاالعبثمنضرباالفنيالعملكانوالا،توءصيلهالرادالاحساس

نختلفعندئذ.خارجهاخرشيءأيعنبمعزلذاتهفيعليهوالحكم.مضموناوشكل

جديدمنتاملهالىاياهداعين،نفسهالوقتفيموقفهمقدرينمعه:تاليةفقرةفيالفر!ذللكموضحارشدياللدكتوريقول

المملانتاجفيهايتمالتبىوالواقعيةالموضوعيةالظروفضوءعلىالقصةاما،التجميععلىالمعئىتخقيقفيتعتمدالرواية..."

الناسواعتزلمغلقةحجرةفينفسهالفنانسجنلوخنى،الفنبمالىالمنبعمنالنهرتصوروالرواية-التركيزاعلىفتعتمدالمقصيرة

والحيل!!-النهرسطحعلىواحدةامةدوفتصوراللقصيرةالقصةاما،(لمصب

هذااليهيودكيانيمكنالذيالوحيداللخطراناخيراواللحقلرويوهي-مماتهاوزواجهالىنشماقلهمنللشخصتعرضوالرواية

دونعنهوينقلوا،منهفيتعلمواالناشثةايديفييقعانهوالكتاباللقصةاماأ.ونجاعوفشلوصراعومرضحبمنحياتهحوادثوتفسر

و!،وانههاي!واللبداقيا!ءثفيهـ*،طتهويرددوا،!ةكيراونوولاومعينبموقف،مئهابلمحة،الحياةهذهمنبقطاعفتكتفيالقصيرة

مثلمثله،لئها؟ؤافيءأرفن.فيههوادةلا!أمدحرفي!كلالتنويربحيثالضوءعليهاتسلطفهيولذلك،معيناشيئاتعني،معينةلحظة

مسنا!واحرقوجمةمنايىا!كلر!كنلا،انثجهارزينس،الوا!ع."ا.لمغلةهذءمعنىلناتنيرنهايةبهاتنتهي

ولالضر،محضةشكليةوالنظرةالوجهةاصبحتوالا،واحدطرففيالقصيرةوالقصةالروايةبينخلافلاانهنؤكداخرىومرة

!اللقصيرةالقصةفنعلىنهائيايحكمواًحدبكتابوليس.قنفععلىتلكتعتمدبينماالتجميععلىتيعتمدهذءكانتفاذا.الناحيةهذه

بمختلفالقصةالىنظرتنامنباليدهوجودهومااننجدوهكذاالمعنىعلىالضوءلقاءاوهي،الملنهايةنرواحدةالغايةفانالتركيز

اذأنغالبملابل.وتقديرهاعل!يهاللحكمالحقيقةفييكفيلاالوانهالفكرةااوالعامالخطاوالعامالموقفانارةأي،الاشكالمنشكلبأى

الابداءنقمسديفوو،حالياالمنننجالق!مصأي،نفسهالابداعانقلناسبيرلانارةسلوكالروائييحاوللمواذا.التسميةكانتأيا،العامة

.السواءعلىوكي!كماالليهوالنظبر"دوايتهجدوىومااًذندور.فماهذه

الافكارتلكوطبممنذلكبعديتخلصرشديرشادالدكننورانغير

اربة؟القصةتبدأرالى-4اللفصلفييعالجفهو.لخلا!اعلالاستقراءحريصاويبروالشكلة

."القصةنسيح"قضيةكتابهمنالسادس

القصص"فن"كتابهاواخرفيتيمور!مودالاستاذكتبنسيجفياخرشيءكلمثل-الوصفانالىفيهاوينتهي

ذكرءالسابقمنجزءفهو،معيناغرضايؤدياندورءواثماللزينةليس-القصة

للقصةربيبا،ال!نشمأةحديثممرفيالقصةادبكانلما"!نخلمكلمنلاالموصولىالشيءنرىانيجبوللذلك."لحدثا"

المستقل،بطابعهيحتفظمهم!افانه،خطاهايترسمبرحماالاوهـوبيةالىينتقلثم.اللشمخصيةعينخلالمنبلبحقيقولكماالكالب

القصةبهاستصطبغاقيالجديدبالمنازعالتاترمنبمنجاةيينقلنالفصحىالىلجوءهمكنابناعلىفينعيللحواركادا.ةالقصةفياللغة

."المقبلتطورهافيالغربية،الفصحىغيراخرىبلغةوتفكرتتهـلمالتيشخصياتهمحوارلتصوير

فيوانما،وحسبمعناهافيلليستاللفقرةهذهخطورةانهناوليس.رأيهفيأساسهامنلهاوهدمبلللواقعيةمنافذلكلان

الحديثةلعرب!يةااللقصةروادمنرائدانعدهرجلعنايضاصدورهاانفنقولنوجزلكننا،اللحوارفياللغةقضيةلمناقشةواسعم!ال

عهسدفيالاوروبيةاللقصةخطىلرسموااللذينالروادجيلمنفتيمورانكما،للواقعيةعميقفهمفيهليس4الشعبللهجةالكلالباستخدام

عهدفيعنهااسنتقلواثم،استاذ.لخطىالتلميذثرسمالنشأةمعناهليسشعبيةبلهجةوتتكلمتفكرشخصياتمعللفصحىاستخدامه

اوروبافيالفنهذاصفحةعلىاستجدبمايتألرونيعودواولمالتضجفالواقعي!ة.رشديالدكتوريعتقدكمااساسهامنالواقعيةهدم

كثيرونويمثهـشرك.لحبربينابيونمالفترةافياستقلالهمبعداي،ذلكبهالالتحاماوالمعاشاللحيبالواقعالارتباطهبمالسطحيغيربممئاها

ثعيمة،ميخائيل،اللحهـيمتوفيق:منهمنذكرالموقفهذافيتيمورمعخلالمنوتجددهلرائهعلىيحا!تعبيراعنهالتعبيربغيةوفهمه

.حقبمايحيى،لاشينطاهرمحمودوطريقةبئاسه،حرفيانقلاالواقعنقلمعناهاوليس،نفشهالانسان

الوطنرقعةاتساععلىحقققدهذاالروادجليانوالحقخلقللكاتبنتيجنعتقدهاللذيبالمعنىهيوافما،وتفكيرهمكلامهم

علىتقفناضجةاصيلةنماذجمنتركهبما،*هميةبالغةاثاراالعربيهذهللواقعالجديدةللصورةات!كونبحيث،جديدمنوتشكيلهالواقع
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التعبوجهيئاعنيمسحأحسالمممتمصالذيوولكركي!رؤيرر3
الماسمعنزهر.

الغضح!.أسجارملبىدى..

مساءذاتالعوىأشرعناصضذ

الحدائقاكلفىلنتنتحراسى!،ر.......4

.......ءالظهيرهيعالعنوإبيدي/لالحزنردبدالت

جنبيه،ؤبالعالم..حضن
،ووص،المقيهىطاولةعلىيتسمامتطن

عاشقلكل-النديالفرحوسادةيكونانيحلمالاخير.اللونيتقصهالوحة

يلتي،قدالموتانأعلمفأناالحزينةالشبابيكظلفىتبردوهويخما

بزهرهيح!لمبعدولبىو.و!كنتأكيماأنأر!ب!انا

يداكفياقطفتهماالمدينههذىفيقيتالتوخاننا

محمومامرأانزضىفلذا،مضاعيناثنينوجععنأعرضت

.صادقحىلذاوأسيرهألسير

00002الظهيرهيعانقنقلبيفيألحزن!ذبقات

عذراالارضأاستميحهحارتكمجيناامبارح"

ظلالكعانقتوالخندقالطالورؤىمس!لل
بينتوامالرد

وكانت،الصمتمنموسيقىالغابةكانتالصدر.فيعلةيا

.البنادقصوتمعالاشجلركىرق")ا!اانتوالايدا!يهاما

،جلديعلىبالرملالمخلوطالعرقفالتحالصااليوماحضرنيوالذى

وعطرارياحينىرصاصهكانت

جبينىوأسندتكالطفلالظلوحضنتالعبوو.أثناءأمسأخطأتني

صستريحاالمسميرهتابعناحين

.!ا،الومهلينتمدشعممم!أرض.الظهيرهيعانقنقلبيفيالحزنزنبقات

اليهاامضيوأنلبتنيعذ

محمدالقيسيعمان-،51الارضبرمالعفرتني

الفلسطيني.الشعبيالشعبرمن-1اجميلاكانكمآه

سسهمى-هـ8!-سممسممسسسس!ا

وانما،وحدهاالغربيةبالقصةاللطلرمنبمنجاةتقفلمالثانيةالحربالفنهذاروادتركهاالتيالناةجةا،صيلةالنماذجمعالمسماواةقدم

يستطيعلابحيث،المختلفةتياراتهتستقبلبأسرةاللعاللمعلىانفتحتالاجياللظهورلجبلاهذامعهدوكذللك.اوروبافيالو؟لهبمختلف

افيدون،الاولىاكلرمواطنالىيشيرانفصيرةعجالةفيدارساي.اللعربيةالبلادكافةفيالثانيةالحربوبعدقبيلاللجديدة

وجدهـاهيلغربيةاالقصةفليست.الظمضالاقتضاباتناهـتهتقنقدخطتف!دفنونهابمختلفالحديثةالعربيةلقصةاانشكولا

فيوحدهاهيالشرقيةالقصةوليست،الليوموتؤثر،اثرتالتيأءخطواتمنبكثيبرابعدخ"صةبصفةالثانيةالحرببعداخرىخطوات

فيالعالميةالتيارات!افةملتقىالليوماصيحناوانما،كذلكالميدانالسماءصفحننهاعلىوظهرت.الرائدالجيلايديعليخطتهاالتي

واجذورنامنيقتلعنالاانهطالماضيرهذافيوليس.القصةفن،القدوسعبداحسان،السباعييوسف:منهااللذهنالىيقفزعديدة

وسطنقفانفيكلهالضيرانما.المميزةوسماتنااصالتايفقدفايوسف،اباظةثروت،عبداللهعبدالحليممحمد،محفوظفجيب

علىالاملاءيفضلالذيالتلميذإوالخاشعالمتعبدوففةالملتقىذلكممو،فيالمثالسبيلعلىادريسيوسف،اليدويمحمود،لشالونيا

الىانجازاتناصوتيصلانلرجوءاللذيوكل.والتعبيرالمنافشةاكالسبيلعلىادريسوسهيللحواديوسفولوفيقالدينتقبموسعيد

اللقصةقافلةتمضيحتى،!لركمافيهافيؤثرنفسهاالدثيرمصاتفيالمثالسبيلعلىايوبا.لنونوذونوريالملكوعبد،لبنانفي

عصرنا.فيبالانسانالجديرةاللحالةعنوتعبرطريقهافيخسلالظهروالذينااللحالبمالجيلشبابمنهؤلاءوغير،العرا!

الاخذقانونهوالحضاراتبينالعلاقاتيحكمقانوناولان.است!ثناءبغيرالعرببكأاللبلادكافةفيواًلستيناتالخمسينات

الانسمانيالفنذلك-هذءواللحال-يحكمانبهوحريوالصاء(للعربيالادبفيللقصةاحننفظتقدالاجيالهذهانشكولا

.الانسانخلقمنحضار؟الراباءتبارءايقمةفن،العريقمنبمنجاةوقفتهللكن،الاصيلالمستقلبطابمها-عا!بشكل-

ظوراتهافيالغربيةاللقصة!اأصطبغتاقيالجدبةبالمنارعاررلر

شلشعليبعدانهاالحق؟8؟91عمذادحديثهفيتيمورشطراكماالاخيرة


